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Zápis ze 6. jednání pracovní skupiny pro přípravu opatření LFA po 
roce 2018 (PS LFA) 

 

Datum a čas konání: 7. září 2016, od 13:00 hod. 
Místo: MZe č. 101 
Přítomni: viz příloha - prezenční listina  
 
 
1. Souhrn a závěry z předchozích jednání 

 
1.1. Identifikace území s přírodním znevýhodněním – 1. krok vymezení 
- Ze strany MZe byla PS informována, že oblasti s přírodními znevýhodněními 

vymezenými na základě biofyzikálních kritérií tvoří celkem 63% zemědělské půdy. 
- Jedná se o navýšení znevýhodněného území oproti současnému vymezení, přesto 

aplikací biofyzikálních kritérií dojde k vyřazení 72 tis. ha zemědělské půdy. 
- Dne 7. 9. 2016 byla PS informována o zařazení obcí, které splnily kritérium suchost na 

základě prodloužené časové řady sledovaného období.  
- výsledek vymezení bude obhajován před EK. 

 
1.2. Fine tuning – 2. krok vymezení 
- PS se dohodla, že jako 2. krok vymezení bude využit normativní ukazatel hrubý roční 

rentní efekt (HRRE), a to s ohledem na výsledný rozsah území vyloučeného z LFA.  
- Dne 6. 5. 2016 byla vybrána varianta HRRE s orientací na chov skotu, která je 

zaměřena na kombinaci rostlinné a živočišné výroby s vyšším zastoupením vlastních 
krmiv, které se projevuje zejména v zastoupení kukuřice na siláž, vojtěšky seté a 
jetelovinotrav. Podle této varianty dosahuje celková rozloha oblastí LFA (horské + 
ostatní): 1 892 tis. ha (53,2 % z.p. podle LPIS), nově bude do LFA zařazeno 243 tis. ha 
z.p. Tímto krokem bude vyřazeno z LFA cca 60 tis. ha  z.p., celkem bude z LFA 
vyřazeno 132 tis ha z.p. 

- Výsledek vybrané varianty je nutné konzultovat s EK. 
 

1.3. Výpočet újmy od roku 2018  
- PS akceptovala návrh ÚZEI, kdy se ve výpočtu újmy pro oblasti s přírodními či jinými 

zvláštními znevýhodněními zohlední rozloha opatření po redefinici, zdrojová data 
FADN za roky 2011-2014 a budou rozšířeny nákladové položky o běžnou údržbu 
strojů a zařízení, náklady na osobní automobily, pohonné hmoty a mazadla, 
elektrickou energii, paliva, vodu a se zohledněním odhadu pracovních nákladů za 
neplacené AWU. 

- Výsledná újma pro horské LFA bude od roku 2018: 5 982 Kč/ha z. p. a pro ostatní LFA 
3 042 Kč/ha z. p. 

 
1.4. Diferenciace plateb 

1.4.1. Diferenciace na základě přírodního znevýhodnění  
- PS se dohodla na diferenciaci sazeb v ostatních LFA, která spočívá ve zhodnocení 

výskytu několikanásobného znevýhodnění (výskytu několika znevýhodňujících 
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přírodních podmínek na jedné ploše) v katastrálním území, které podle metodiky 
Evropské komise není při vymezení uvažováno. Míra přírodního znevýhodnění pro 
diferenciaci sazeb uvažuje i s více než 100% znevýhodněním přírodními podmínkami. 

- Ostatní LFA po roce 2018 by na základě této diferenciace byly členěny do 3. skupin 
O1 až O3 

- Téma bude dále diskutováno ve vztahu k výsledným sazbám. 

1.4.2. Faremní systémy 
Dosud byly diskutovány následující možnosti členění faremních systémů:  
- Rostlinná výroba (RV) vs. živočišná výroba (ŽV) s hranicí 0,3 VDJ/ha z.p. 
- Extenzivní vs. intenzivní faremní systém (travní porosty vs. orná půda). 
- Identifikace výrobního zaměření v závislosti na intenzitě chovu přežvýkavců. Tento 

způsob neumožňuje identifikovat rozdíly ve výrobní struktuře jednotlivých kategorií, 
proto tímto způsobem nelze stanovit faremní systémy. 

- Rozdělení podle podílu zatravnění a orientace na ŽV (4 faremní systémy) – návrh PS. 
- Rozhodnutí PS o využití konkrétního faremního systému dosud nebylo učiněno.  

 
 

2. Zařazení oblastí splňujících kritérium suchost  
 
Z důvodu sjednocení časové řady používané pro kritérium nízké teploty a kritérium suchost 
byla rozšířena časová řada pozorování na roky 1961 až 2010. Aktualizace časové řady má za 
následek splnění kritéria suchost. Po aplikaci fine tuning tak dojde k rozšíření území oblastí 
s přírodními či jinými přírodními znevýhodněními o cca 4270 ha zemědělské půdy na území 
Jihomoravského kraje.  
 
Diskuze: neproběhla 
  

Závěr:  
Do ostatních oblastí LFA budou od roku 2018 nově zařazeny obce splňující kritérium 
suchost.  

 
 
 
3. Diferenciace ostatních LFA na základě závažnosti přírodního znevýhodnění 
 
Metoda diferenciace ostatních LFA na základě závažnosti přírodního znevýhodnění byla 
upravena a zohledňuje guidelines EK, kde je vyhodnoceno, zda překryv jednotlivých 
biofyzikálních kritérií vede či nevede k dalšímu zhoršení přírodních podmínek, tj. zda se 
přírodní znevýhodnění v daném katastrálním území působením dvou nepříznivých podmínek 
zhoršuje či nikoliv. Po zohlednění vzájemného působení byly představeny opět 3 podtypy 
ostatních LFA, jejichž sazba bude diferencována s ohledem na míru zatravnění, stejně jako je 
tomu v horských oblastech. Tímto způsobem bude dosaženo PS požadované posloupnosti 
sazeb v horských a ostatních LFA.  
 
Diskuze: neproběhla 
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Závěr:  
PS odsouhlasila diferenciaci ostatních LFA na základě závažnosti přírodního znevýhodnění, 
a to se zohledněním vzájemných interakcí mezi jednotlivými biofyzikálními kritérii. Ostatní 
LFA budou diferencovány do 3 kategorií O1 až O3, sazba bude diferencována na základě 
míry zatravnění. 

 
 
 

4. Výsledky modelování sazeb  
 
PS byly představeny předběžné modelové sazby.  
Pro účely této prezentace byly modelovány sazby na základě ekonomického ukazatele 
podnikatelský zisk bez LFA podpor na 1 ha z.p., byla použita diferenciace O1 až O3 na základě 
přírodního znevýhodnění podle bodu 3 tohoto zápisu a na základě faremního systému RV x 
ŽV s hraniční hodnotou 0,3 nebo 0,4 VDJ/ha z.p. Celkový roční rozpočet opatření od roku 
2018 se pohybuje ve výši 163 mil. EUR (Pozn.: jedná se o kvalifikovaný odhad, výše skutečné 
roční alokace je závislá na vyplacených finančních prostředcích na opatření LFA v letech 2015-
2017). Tento rozpočet umožňuje v průměru hradit v cca 57 % vypočtené újmy. 
 
Diskuze: 
 
ZS: Preferujeme faremní systém RV-ŽV s hranicí 0,3 VDJ/ha z.p. Dále žádáme o zvážení 
započítávání prasat do VDJ pro platby v LFA a nezapočítávání teplokrevných koní do VDJ pro 
platby v LFA. 
MZe: Téma nezapočítávání koní, případně teplokrevných koní, bylo vzneseno dne 6. 9. 2016 
na jednání u kulatého stolu za přítomnosti pana ministra, diskuze bude na této úrovni dále 
pokračovat. Co se týká započítávání prasat pro účely poskytnutí plateb LFA, v současné době 
zákonná evidence těchto zvířat nedovoluje ověřování stavu prasat na potřebné úrovni.    
 
ASZ: Jak vysvětlit farmářům, kteří hospodaří výlučně v LFA, že újmu zkreslují podniky, které 
mají např. 50% zemědělské půdy mimo LFA? 
ÚZEI: Kalkulace újmy je podílem farem nacházející se částečně mimo LFA  ovlivněna 
minimálně. Pro tyto účely můžeme zpracovat strukturu podniků FADN s ohledem na podíl 
výměry jejich zemědělské půdy mimo LFA.  
 
AK ČR:  Stále preferujeme zvolení takového faremního systému, který jednoznačně povede k 
podpoře vyšší intenzity chovu hospodářských zvířat.   
ÚZEI: Hranice 0,3 VDJ/ha z. p. výrazněji diferencuje hospodářské výsledky v porovnání 
s průměrem LFA. Skupina podniků < 0,3 VDJ/ha z. p. vykazuje lepší  (nadprůměrný) výsledek 
hospodaření, skupina >=0,3 VDJ/ha z. p. pak výsledek horší (podprůměrný). Hranice 0,4 
VDJ/ha z. p. diferencuje výsledky hospodaření  ve vztahu k průměru LFA méně, než-li mez 
0,3. Je to dáno změnou distribuce; průměrné zatížení v LFA je cca 0,41 VDJ, posun na 0,4 
VDJ/ha z. p. tedy znamená posun k průměru LFA. Při posunu hranice z 0,3 na 0,4 VDJ/ha z. p. 
dochází k přesunu poměrně početné skupiny podniků ze skupiny s horším výsledkem (model 
0,3) do skupiny s lepším výsledkem v modelu 0,4. Tím dochází i ke snížení rozdílů 
v hospodářském výsledku jednak mezi skupinami a jednak i ve vztahu k průměru LFA. 
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ČMSZP: Naším názorem je, že by v rámci opatření LFA mělo být hrazeno alespoň 80% 
vypočítané újmy.  Rádi bychom proto s MZe jednali o možnosti navýšení alokace pro 
opatření LFA.  
 

Závěry:  
1) Nelze hradit 100 % újmy, dochází k výraznému překročení schválené finanční alokace na 
opatření. 
2) Při hranici dochází k vyššímu rozdílu v sazbách mezi ŽV a RV, při hranici 0,3 VDJ/ha z.p. 
jsou sazby pro ŽV vyšší než při hranici 0,4 VDJ/ha z.p. 

 

 
Úkoly: 

1. PS bude rozeslána informace o výměře z.p. v jednotlivých kategoriích LFA a 
v rozdělení na FS ŽV-RV. 

T: září 2016, MZe 
 

2. Bude zpracována a rozeslána struktura zemědělské půdy podniků ve FADN, které 
vstupují do výpočtu újmy v oblastech LFA. 

T: září 2016, ÚZEI 
 

3. PS bude zaslána modelace sazeb při úhradě 70 %, 80 % a 90 % průměrné újmy. Při 
modelaci sazeb bude postupováno podle odsouhlasené diferenciace ostatních LFA, 
s rozdělením faremních systémů na ŽV - RV s hranicí 0,3 VDJ/ha z.p. 

T: září 2016, MZe 
 

4. PS bude rozeslán výtah z legislativy týkající se kofinancování PRV 2014-2020. 
T: září 2016, MZe 

 
5. Termín dalšího jednání 
 
7. jednání PS LFA se bude konat 17. října 2016 od 13.00 hod. v místnosti č. 101 v budově 
Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1. 
  
 
 
 
Zapsala: Marie Perglerová 
 
 
 
 
 
Schválil:  Ing. Pavel Sekáč 


